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Vad är en byggemenskap?
”En grupp människor som utifrån sina egna
ambitioner tillsammans planerar, låter bygga
och senare använder en byggnad.”

FAQ om byggemenskaper
Ø Är en byggemenskap en bogemenskap?

Det kan den vara, men det har ingenting med definitionen att göra.
Ø Är byggemenskap en ny upplåtelseform?

Nej. En byggemenskap är ett sätt att organisera ett
fastighetsutvecklingprojekt.
Ø Kan vem som helst vara med i en byggemenskap?

Nej. Att vara med i en byggemenskap kräver (förutom mod och
tålamod) tillgång till riskkapital.

Vad är målet?
Mål- och inriktningsdokumentet - Gemensamt för de fyra nämnder som har ansvar
för strategisk stadsutveckling. Är tillsammans med budgeten vägledande i allt
arbete. Under fastighetskontoret uppdrag:
Ø - 2015

”Fastighetskontoret ska verka för fler
byggemenskaper och gemensamhetsboenden”
Ø 2016 -

”……minst 5% [av de markanvisade bostäderna]
ska vara till bygg- eller bogemenskaper”

Varför Fastighetskontoret?
Ø Fastighetsnämnden har ansvar för
kommunens mark- och
bostadsförsörjning
Ø Markanvisningar
Göteborgs kommun har ett stort markinnehav.
Markanvisningar är ett sätt att använda den
kommunala marken som verktyg för att styra
utveckling. Stark och aktiv markägarroll.
Ø Markanvisningspolicyn
Grundläggande strävan att främja mångfald i
boendet och en variation av byggherrar.

Utmaningar
Ø Att FÅ genomfört ett antal projekt

Det absolut viktigaste i nuläget är att få genomfört ett antal projekt för
att visa att det går. Och att det blir bra.
Ø Att få fram byggrätter som kan markanvisas efter att
detaljplanen är färdig
Ø Att lösa finansieringen i det tidiga skedet
Ø att minimera risk för byggemenskapens medlemmar

Utmaning –
färdiga byggrätter
Ø Processen från markanvisning till färdig byggrätt är lång.
En planprocess tar ofta många år. Dessutom konkurrerar många planer om att startas varje
år. Detta står i stark konflikt till att det bör ta max 3 år från det att gruppen börjar arbeta till
dess byggemenskapen flyttar in.
Ø Byggemenskapsgrupper är inte företag
Byggemenskaper är privatpersoner som lägger ner sin tid, kraft och pengar.
Att vara med i en planprocess kräver en mängd specialkunskaper, eller behov av
professionellt stöd.

Ø Plan- och exploateringsprocessen – ”Standard” vs.
”Byggemenskaper”

Genom att flytta markanvisningen till efter färdig detaljplan
blir sträckan till färdig bostad mycket kortare.

Ø Idag finns i princip inga eller väldigt få byggklara
fastigheter som inte är markanvisade

För att få detta behövs en ”reserv” av byggrätter byggas upp vilket tar tid.

Utmaning – finansiering i
det tidiga skedet
Ø Kapitalbehov

Allt kapital i det tidiga skedet är riskkapital som privatpersonerna i
byggemenskapen skall gå in med. I ärlan landar detta runt 400tkr
för en lägenhet i storleksordningen 70m2.
Ø Kapitalrisk

Om projektet av någon anledning avstannar eller inte blir av
riskerar satsat kapital att gå förlorat.

Utmaning – riskminimering
för byggemenskapen
Ø Gruppmässiga risker

1. Byggemenskapens medlemmar måste har samma mål. Det är svårt
att få till miljömässigt och arkitektonisk höjd och samtidig ha
ambitionen att bygga till lägst kvadratmeterpris.
2. Byggemenskapsgrupper arbetar ofta länge själva innan de tar
professionellt stöd. Detta kan leda till en felaktig bild av
komplexiteten i genomförandet eller behovet av riskkapital.

Utmaning – riskminimering
för byggemenskapen
Ø Planmässiga risker

SBK verkar ha en omöjlig sits. Utan handläggare som kan rådge är
processen som förstagångsbyggherre svår. Till detta kommer risken
med långa väntetider vid bygglov.
Ø Juridiska risker

Dagens bostadsrättslagstiftning stödjer inte genomförandet av
byggemenskaper då det måste ställas säkerhet för allt förskott.

Möjligheter
Ø Att så många grupper/projekt är på gång

I dagsläget initieras byggemenskaper från många olika håll, dels från
byggemenskapsgrupper, dels från arkitektkontor och andra
kommersiella aktörer.
Ø MikrofondeN väst erbjuder kreditgarantier i tidigt skede

för byggemenskaper i västsverige går det att söka kreditgarantier
innan byggnadskreditiv på mellan 500-800tkr.
Ø Initiativ på regeringsnivå

För att underlätta finansieringen i det tidiga skedet föreslås ett
startbidrag till byggemenskapsgrupper om 300tkr. Även
kreditgarantier i ett tidigt skede diskuteras.

Möjligheter
Ø Göteborg stad skapar förutsättningar

Staden har genom fastighetskontoret möjliggjort genomförande
genom senarelagd betalning för mark.
Ø Initiativ från kommunen att markanvisa på färdig plan

Under 2018 skall fem detaljplaner ska tas fram innan marken
markanvisas och effekterna av arbetet skall utvärderas.
Ø Divercity – ett Vinnovaprojekt om byggemenskaper

FoU-projekt med syfte att hitta standardprocesser.
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